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ZESZYTY:  
- zeszyt do słówek w kratkę – na pierwszej stronie: imię i nazwisko dziecka, klasa, imię i nazwisko 
wychowawczyni, telefony kontaktowe do rodziców). 
- 2 zeszyty 16-kartkowe w kolorowe (niebieskie i różowe) trzy linie, 2 zeszyty 16-kartkowe w kratkę 
(zeszyty bez marginesów, w okładkach i podpisane na frontowej stronie), 
 
 

PIÓRNIK: 
   
- linijka, 2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe „mocne” kolory, nożyczki z zaokrąglonymi 
ostrzami (proszę sprawdzić czy nożyczki przecinają papier!!),  2 kleje w sztyfcie, klej wikol, długopis z 
gumką ścieralną, kolorowe długopisy żelowe(różowy, czerwony, zielony, jasnoniebieski, brązowy i 
czarny).  
 
 

MATERIAŁY PLASTYCZNE, KTÓRE UCZEŃ ZOSTAWIA W SZKOLE: 
- blok rysunkowy i techniczny z białymi kartkami A4 ;  
- blok rysunkowy i techniczny z białymi kartkami A3; 
- blok rysunkowy i techniczny z kolorowymi kartkami A4; 
- blok rysunkowy i techniczny z kolorowymi kartkami A3; 
- 50 kolorowych jaskrawych kartek ksero  
- 100 kartek ksero (ryza); 
- 2 komplety kolorowych wycinanek 
- plastelina; 
- kredki pastelowe (olejne) – 12 sztuk; 
- kredki świecowe np. Bambino; 
- farby plakatowe, pędzelki ( trzy różne grubości), kubeczek na wodę, ściereczka; 
- teczka papierowa A4; 

 
Wszystkie przybory przynosimy w podpisane, będą przechowywane w klasie i uzupełniane w miarę potrzeb. 

- bibuła karbowana – krepina (4 dowolne kolory) 
- różnokolorowa bibułka gładka; 

 
 

Dobra rada: 
Worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, tornister, bloki i inne rzeczy 
warto podpisać. Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, że pierwszoklasista 
(choć nie tylko) może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty 
 
STRÓJ GIMNASTYCZNY:  

- biała bawełniana koszulka, krótkie ciemne spodenki, obuwie sportowe z jasną 
podeszwą może również służyć jako obuwie zmienne, worek na strój 
gimnastyczny – podpisany; 

 
STRÓJ GALOWY: 

- biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica 
- biała koszula, spodnie granatowe lub czarne. 
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